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چکيده
مقدمه
سبك زندگي سالم مي تواند كاهش عوامل استرس زا در زندگي ،ارتقای سطح سالمت ،كاهش شييو و تيثيير
مشكالت و بيماریها و نهايتاً بهبود كيفيت زندگي را تضمين نمايد .شواهد علمي بسييار گسيترد ای وجيود
دارد كه نشان ميدهند چگونه سطح سالمت افراد در ارتباط نزديكي بيا سيبك زنيدگي آنيان اسيت .تغذييه
ناسالم ،كم تحركي ،مصرف دخانيات و بسياری از رفتارهای مخاطر آميز نه تنها بر ميزان اميد به زندگي افيراد
تثيير ميگذارند ،بلكه كيفيت زندگي را نيز تحتالشعا خود قرار ميدهند.
بر اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت بيماریهايي چون چاقي ،سيكته قلبيي ،ديابيت ،سيرطان و پيوكي
استخوان ازجمله شايع ترين بيماریهای مزمن در جهان هستند كه با شيو زندگي ارتباط مستقيم دارند .در
ايران نيز بيماریهای مزمن به ويژ بيماریهای قلبي عروقي و شاخص های سندروم متابوليك از عليل عميد
مرگ ومير و ناتواني محسوب ميشوند كه به نظر ميرسد با گسترش شهرنشيني و شيو زندگي ماشييني در
آيند بر ميزان اينگونه بيماریها افزود شود.
هدف از انجام اين پژوهش تهيه گزارشي جامع از مهمترين اقدامات صورت گرفته در كشورهايي كه بيشترين
دستاوردها را در زمينه سبك زندگي سالم دارند ،است.
روششناسي
با بررسي گزارشهای رسمي سعي شد تصوير جامعي از مهمترين و ميثيرترين اقيدامات انجيامشيد در بيين
كشورهايي كه بيشترين دستاوردها را در زمينه سبك زندگي سالم داشتهاند ارائه شود .مقايسه اين تصوير بيا
وضعيت فعلي كشور و همچنين مطالعه مثيرترين فعاليتهای انجامگرفته در دنييا در زمينيه سيبك زنيدگي
سالم امكان ارائه راهكيار مناسيد در جهيت بهبيود سيبك زنيدگي در كشيور را فيراهم مييكنيد .اطالعيات
بهدستآمد در اختيار اعضای گرو قرار گرفت و پس از جمعآوری نظرات ،گزارش پاياني گرو در خصيو
مثيرترين روشهای ارتقاء سبك زندگي سالم در كشور ارائه شد.
يافتهها
در اين گزارش ابتدا وضعيت موجود در اروپا شرح داد شيد اسيت و طبي اطالعيات  Eurodietمبتنيي بير
پروژ ای كه در سال  2331انجام شد ،حدود يكسوم مرگوميرهای زودرس در جهان در ارتباط با مشكالت
تغذيهای است .هماكنون در اتحاديه اروپا كمتر از  2درصد كل بودجه بخش سيالمت صيرف افيزايش سيطح
سالمت عمومي مي شود .بر اساس داد های در كل كشورهای عضو اتحاديه اروپا بهجز ايتاليا ،اسپانيا و يونيان

(كه روندی معكوس را نشان ميدهند)؛ چربي دريافتي از محصوالت حيواني (به طور متوسط  19گرم چربي)
بيش از محصوالت گياهي (77/6گرم) بود است و بيشترين مييزان تولييد پيروتيين بيه ترتييد مربيوط بيه
محصوالت گوشتي ،غالت و لبنيات است .بيشترين نسبت سرانه پروتيين قابل دسترس در پرتغال بيا (211/7
گرم) و كمترين آن در سوئيس با تنها ( 11/6گرم) گزارش شد است.
سپس مداخالت بهبوددهند موردبررسي قرار گرفته است كه در سيپتامبر  1111دفتير منطقيهای سيازمان
بهداشت جهاني در اروپا برنامه عملياتي اول ( )1111-1112خود را در زمينه سياستهای تغذيهای بيه اجيرا
گذاشت .دومين برنامه عملياتي تغذيه اروپا ( )1117-1121مداخالت و سياستهای اتخاذشيد متمركيز بير
بيشينهسازی سطح سالمت عمومي و بررسيي مخياطرات و فواييد مصيرف ميواد غيذايي فعليي و همچنيين
محصوالت جديد است و اقدامات برنامه عملياتي تغذيه در اروپا اشار شد است.
بحث و نتيجهگيري
تعهد كل بخشهای دولت برای اجرای اين طرح ضروری است .اوليين ضيرورت اجراييي شيامل برناميهرييزی،
نظارت و ارزيابي سياستهای جامع غذايي است .يك سياستگذاری موف عالو بر تعهد باالترين دستگا های
دولتي نيازمند هماهنگيهای مثير در سطح ملي بهمنظور تضمين همكاری كامل تمامي سازمانهيای دولتيي
مربوطه است.
از راهكارهای اجرای طرح شامل موارد زير است:
مرحله اول :تدوين يا تقويت مكانيسم دولتي بين بخشي در مورد سياستهای غذايي
مرحله دوم :اصالح برنامههای عملياتي و سياستهای فعلي در مورد تغذيه
مرحله سوم :اولويتبندی در اجرای برنامههای مشخص
مرحله چهارم :عملياتي كردن برنامهها از طري تركيد سياستهای كالن ،چيارچوبهيای نظيارتي (قيوانين،
مقررات ،دستورات ،معاهدات) و برنامههای مالي
مرحله پنجم :ايجاد ارتباط و همكاری بين بخشهای مختلف
مرحله ششم :نظارت بر اجرا و مسيوليتها
كليدواژه :سبك زندگي ،تغذيه ،سالمت ،برنامهريزی ،نظارت.

